
 

 
 

Damm inverteix més de 63 milions d'euros a la 
seva fàbrica del Prat per ampliar la seva 

capacitat de producció en un 45% 
 

• La fàbrica de Damm del Prat de Llobregat incrementa la seva 
capacitat de producció de 5,3 MHl a 7,2 MHl anuals 

 
• El 10% de la inversió s'ha destinat a la millora de les ràtios 

mediambientals de la fàbrica 
 

• Amb motiu de la finalització del projecte, Demetrio Carceller Arce, 
president executiu de Damm, va visitar la fàbrica la passada setmana 

i va agrair el compromís de totes les persones durant aquest últim 
exercici marcat pel Covid-19 

 
 

 
Demetrio Carceller Arce, president executiu de Damm, durant la seva recent visita a la fàbrica del Prat de Llobregat. 

 

IMATGES EN ALTA RESOLUCIÓ AQUÍ 

VÍDEO AMPLIACIÓ FÀBRICA DEL PRAT AQUÍ 

 

Barcelona 17 de maig de 2021 - Damm, un dels principals líders en el sector 
d'alimentació i begudes, amb presència en restauració, logística i distribució, ha conclòs 
el projecte d'ampliació de la fàbrica del Prat de Llobregat iniciat el 2017 com a part del 
seu pla industrial 2017-2020. Aquesta última fase del projecte ha comptat amb una 
inversió total de 63,38 milions d'euros i ha permès a Damm augmentar la 
capacitat de producció de la planta en un 45%. 
 
 

https://we.tl/t-M7yo8q7yH5
https://we.tl/t-ClAmzuswY7


 

Amb aquesta inversió industrial, Damm ha sumat 37 tancs de fermentació i guarda de 
cervesa als 83 que ja tenia la fàbrica del Prat, a més d'incorporar una nova línia de cocció 
i noves sitges de matèria primera, entre d’altres accions, contribuint així a la consolidació 
del creixement nacional i internacional de la cervesera, en contínua adaptació a les noves 
demandes de mercat. 
 
Així mateix, en la seva contínua aposta per la sostenibilitat, la companyia ha destinat un 
10% de la inversió a la millora de l'eficiència energètica de la fàbrica. En aquest 
sentit, Damm ha instal·lat a la fàbrica del Prat de Llobregat una nova planta de 
recuperació de CO₂ que permetrà reduir les emissions de carboni. A més, el centre ha 
reforçat la seva aposta per l'economia circular i ha augmentat la seva capacitat de 
recuperació de bagàs, subproducte resultant de l'elaboració de cervesa que Damm 
destina a l'alimentació animal. Actualment de la fàbrica del Prat de Llobregat surten 
anualment 100.000 tones de bagàs cap a granges per a alimentació animal, per tal de 
tornar el cereal a la terra i tancar així el cercle. El projecte, a més, ha permès a Damm 
ampliar la seva capacitat de generació d'energia d'origen verda, concretament, el biogàs. 
 
El president executiu de Damm visita la fàbrica del Prat 
 
Amb motiu del projecte d'ampliació industrial, Demetrio Carceller Arce, president 
executiu de Damm, visitava la setmana passada la fàbrica del Prat de Llobregat, on es 
va reunir amb una representació de l'equip per agrair el seu compromís, 
reconèixer el treball realitzat en els últims mesos i destacar les claus que han posicionat 
la fàbrica entre les més modernes, eficients i sostenibles d'Europa. 
 
"Després de la seva ampliació, la fàbrica de Damm del Prat de Llobregat es consolida 
com un dels centres de producció de cervesa més moderns i sostenibles d'Europa. 
Aquesta fàbrica és un orgull i una garantia de futur. La inversió realitzada ens permet 
donar resposta al creixement que les nostres marques estan registrant tant dins com 
fora de les nostres fronteres sense deixar de banda el nostre compromís amb el medi 
ambient. A més d'apostar per l'última tecnologia en matèria de producció, hem destinat 
el 10% de la inversió a realitzar millores a la planta amb l'objectiu de seguir reduint 
l'impacte mediambiental de la nostra activitat", va afirmar Carceller Arce. 
 
Durant el seu discurs, el president executiu va fer èmfasi també en la importància de 
seguir creixent internacionalment: "Tenim tots els ingredients per seguir creant 
marca en altres països; el mediterrani, el sabor, la qualitat ..., aquests actius són els 
nostres i són únics". 
 
Centre logístic de referència al sud d'Europa 
 
A més de l'ampliació de la fàbrica del Prat, el 2020, Damm va donar per concloses també 

les obres de la fase V del seu Centre Logístic ubicat a la ZAL (Zona d’Activitats 

Logístiques) de Barcelona, un hub logístic situat entre el port i l'aeroport de la ciutat. 

Aquest centre és una peça clau del circuit d'aprovisionament i evacuació de la fàbrica, 

per això totes les seves operatives es troben monitoritzades en temps real, garantint 

l’aprovisionament de materials i evacuació de producte acabat de la fàbrica, i de la 

màxima eficiència de la planta.  

 

Amb aquest projecte, el Centre Logístic de Damm, operat per Alfil Logistics, suma 35.000 

m2 més als 100.000 m2 dels quals ja disposava, permetent a Damm abastir de forma 



 

eficient als seus clients dels diferents canals de venda, la creixent demanda de formats, 

així com els nous llançaments realitzats, i consolidant-se com una de les plataformes 

logístiques més innovadores del sud d'Europa. 

 

Així mateix, en línia amb el compromís de la companyia amb el medi ambient, la fase V 

de centre logístic de la companyia compta amb 360 plaques fotovoltaiques instal·lades 

sobre la seva coberta, així com més de 350 lluernes i claraboies que permeten aprofitar 

al màxim la llum natural i reduir la despesa energètica durant el dia. 

 

 
Sobre Damm  
https://www.dammcorporate.com/ca  

https://www.dammcorporate.com/ca

